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Como surgiu a associação e quais são os seus principais 
objectivos e propósitos?
A Associação Passivhaus Portugal surgiu no seguimento 
da estratégia para implementar a [norma] Passive House 
em Portugal. Essa estratégia foi definida em 2011 pela 
Homegrid em conjunto com o Passivhaus Institut e passava, 
em primeiro lugar, pela construção da primeira Passive 
House certificada, de seguida, pela monitorização do seu 
desempenho e, por fim, pela criação da Associação Passi-
vhaus Portugal. Estes passos foram concretizados no final 
de 2012 e, desde então, tem havido um trabalho muito 
grande de disseminação. Este trabalho de disseminação 
é, portanto, recente, mas já existe a perceção do valor 
criado pela aplicação do conceito Passive House tanto na 
construção nova, como na reabilitação.

Como foi implementado?
A tarefa fundamental passou pela criação da Rede Passive 
House e, neste momento, trabalhamos continuamente 
para fortalecê-la. A Rede Passive House tem como ob-
jectivo fundamental criar as bases para um crescimento 
sustentado da Passive House em todo o território e assenta 
num trabalho de disseminação e formação dos diferentes 
agentes da fileira da construção.

Como tem vindo a ser a aceitação do conceito Passive 

House em Portugal?
Temos assistido a uma procura maior de clientes que 
pretendem construir ou reabilitar de acordo com a Passi-
ve House. E o foco destes clientes e promotores está na 
procura de um melhor produto, que assegure uma maior 
qualidade de vida e um maior retorno do investimento.

De que maneira se distingue de outras formas de 
certificação?
A certificação Passive House é um sistema voluntário e que 
assenta unicamente no desempenho, ou seja, se forem 
cumpridos os requisitos numéricos que estão definidos, 
então, teremos uma Passive House. Trata-se também de 
uma norma implementada e com provas dadas a nível 
mundial desde 1991 e aplicável a todo e qualquer clima. 
Mas a maior vantagem é, sem dúvida, a qualidade de 
vida e o bem-estar proporcionados aos seus ocupantes. 
Ou seja, numa Passive House podemos usufruir de exce-
lente conforto térmico e uma constante qualidade do ar 
interior. Para além desta mais-valia, existe obviamente 
a poupança energética gerada que se transforma numa 
menor renda de energia a pagar e também numa menor 
pegada ecológica por parte dos ocupantes do edifício. E 
este desempenho Passive House é reconhecido interna-
cionalmente como o mais elevado nível de desempenho 
nos edifícios.
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“É com a 
certificação que 

se separa  
o trigo do joio”

Em Julho deste ano, a Associação Passivhaus Portugal apresentou, junto dos vários 
grupos parlamentares presentes na Assembleia de República, o manifesto “Passive House 
para Todos”, um documento que pretende ser uma ferramenta de trabalho e fomentar 
a discussão acerca do futuro em termos de alterações climáticas, construção, ambiente, 
habitação, saúde, etc. , e no qual são identificados vários dos problemas existentes no 
parque edificado português, que, no geral, é de má qualidade. Em entrevista, João Gavião, 
arquitecto, formador e membro fundador da Associação Passivhaus Portugal, dá conta do 
caminho trilhado nestes sete anos de existência da associação e do que podemos esperar 
do futuro, para além de apontar críticas à falta de investimento dos organismos públicos em 
matéria de Passive House.

Qual o balanço que se pode fazer, até ao momento, 
do trabalho feito?
Temos assistido a um fortalecimento contínuo e sustentado 
da rede Passive House em Portugal. Todo este trabalho 
tem sido feito sem qualquer tipo de apoio público ou co-
munitário, apenas com o interesse dos diferentes agentes 
do sector da construção que reconhecem na Passive House 
uma solução que permitirá a necessária transição do par-
que edificado. As mais-valias da Passive House também 
já são reconhecidas pelo mercado e isso verifica-se na 
procura crescente.

Quantos edifícios certificados existem no parque edi-
ficado nacional?
Existem seis edifícios certificados neste momento e mais 
de uma dezena em processo de certificação. E a certifi-
cação é uma aposta que deve ser continuada de modo a 

salvaguardar a garantia da qualidade e também a defesa 
do consumidor. No entanto, é necessário ressalvar que a 
certificação, à semelhança da implementação da Passive 
House a nível mundial, corresponde a uma pequena fracção 
de todos os processos construídos ou em desenvolvimento.

A nível público, a procura pela certificação também 
tem acontecido?
Neste momento, há apenas um projecto promovido por 
um organismo público a ser desenvolvido de acordo com 
a Passive House e com o objectivo de ser certificado, na 
Região Autónoma dos Açores. É um facto que não tem 
havido a procura necessária para que o Estado funcione 
como dinamizador do sector, liderando pelo exemplo 
e pela implementação das melhores práticas. É sabido 
também que, infelizmente, a promoção de obra pública 
não se pauta por elevados níveis de qualidade e exigência 
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Associação Passivhaus Portugal:

“(...) numa Passive House podemos usufruir de excelente conforto térmico e uma  
constante qualidade do ar interior. Para além desta mais-valia, existe obviamente a 

poupança energética gerada que se transforma numa menor renda de energia a pagar 
e também numa menor pegada ecológica por parte dos ocupantes do edifício.  

E este desempenho Passive House é reconhecido internacionalmente como o mais  
elevado nível de desempenho nos edifícios”.
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no desempenho. E este facto é um dos grandes motivos 
pelos quais foi elaborado e publicado o Manifesto nesta 
altura, para que se possa promover uma discussão com 
os partidos políticos neste processo pré-eleitoral. Uma das 
medidas apresentadas para a implementação da Passive 
House passa precisamente pela necessidade de termos o 
Estado a liderar pelo exemplo e, sobretudo, na área da 
habitação social.

Em termos genéricos, como olha para a procura cada 
vez maior de imóveis mais sustentáveis e eficientes 
energeticamente?
Esta é uma realidade incontornável. Por um lado, há uma 
maior consciencialização para a questão do desempenho 
dos edifícios (conforto, qualidade do ar interior, eficiência 
energética) motivados pelas questões relacionadas com 
a saúde e bem-estar e com a sustentabilidade e o uso 
dos recursos do planeta. Por outro lado, os promotores e 
clientes finais pretendem garantir o melhor investimento 
possível e garantir o máximo de retorno do investimento. 
E a Passive House contribui para esse desígnio. E aqui a 
certificação tem um papel fundamental, quer se trate da 
certificação dos edifícios, quer se trate da certificação de 
profissionais e de soluções construtivas. É com a certificação 
que se separa o trigo do joio. 

Nos últimos tempos, a reabilitação urbana tem sido 
uma das grandes apostas. Em sua opinião, o conceito 

Passive House está a ser procurado nesta vertente do 
mercado da construção?
Sim, há operações a ocorrer em áreas de reabilitação 
urbana com a implementação da Passive House. E esta 
é uma abordagem que faz todo o sentido para evitar 
um problema que é o “lock in effect”, se perdermos a 
oportunidade que existe de intervir num imóvel e se não 
intervirmos de modo a atingir um desempenho orientado 
para o futuro… Só teremos oportunidade de intervir, por 
necessidade, daqui a 30 ou 40 anos. O que defendemos 
é o seguinte: se é para intervir, então, vamos fazer bem.

A nível europeu, como encontra o conceito? Para além 
da Alemanha, “terra natal” da norma, onde podemos 
encontrar os melhores exemplos?
São vários os bons exemplos a destacar um pouco por toda 
a Europa, desde a implementação obrigatória, ao nível 
nacional, no Luxemburgo ou, ao nível regional, na região 
de Bruxelas, por exemplo. A nossa atenção tem estado 
sobre os desenvolvimentos aqui ao lado, em Espanha, 
onde temos acompanhado o crescimento sustentado da 
Passive House com excelentes exemplos de grande escala, 
em empreendimentos destinados a habitação social e 
promovidos por diferentes governos regionais.

A Passive House também desenvolve formação para 
certificação de técnicos/projectistas. Como tem sido 
essa vertente?
É um ponto crucial na implementação do conceito. E, desde 
2013, já foi dada formação a mais de 300 profissionais 
no âmbito dos dois cursos oficiais desenvolvidos pelo 
Passivhaus Institut, o Certified Passive House Designer e 
o Certified Passive House Tradesperson.

Quais são os objectivos para o futuro?  
A Associação Passivhaus Portugal pretende que a “Passi-
ve House Para Todos” seja uma realidade em Portugal e 
que, desse modo, se cumpra a Constituição Portuguesa e 
que cada cidadão e sua família tenha “uma habitação em 
condições de higiene e conforto”.  g
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“É sabido também que, infelizmente, a promoção de obra pública não se pauta  
por elevados níveis de qualidade e exigência no desempenho. E este facto é um dos 

grandes motivos pelos quais foi elaborado e publicado o Manifesto nesta altura,  
para que se possa promover uma discussão com os partidos políticos  

neste processo pré-eleitoral”. 

Cada vez mais existe uma preocupação premente com a 
qualidade dos imóveis que pretendemos adquirir, quer 
em termos de qualidade para os utilizadores, quer, natu-
ralmente, em termos de impacto a nível ambiental e da 
sua eficiência energética. Foi quase com esse propósito 
que, em 2012, surgiu a Associação Passivhaus Portugal, 
uma organização sem fins lucrativos e que se dedica à 
promoção do conceito de Passive House e da independência 
energética e sustentabilidade em Portugal.


